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Kom godt i gang med e-books

Vejledning til
Ebscos e-Book Collection
Inden søgning kan det anbefales at I opretter en konto. Hvis I allerede har oprettet en konto i en af de andre
Ebsco baser bruger I bare den.
Fordelen ved at være logget ind er, at I løbende kan gemme gode fund i Jeres folder, hvorfra I efterfølgende
kan læse dem.
For det andet skal I være logget ind for at downloade titler for at læse dem offline.
Det er gratis at oprette sig som bruger.

“Create a new account” hvis I ikke er oprettet
ellers indtast Jeres brugernavne og login

Søgefif:

De boolske operatorer AND, OR og NOT kan bruges
Højretrunkeringstegnet er stjernetegnet * basen finder alle de endelser der
kan være på ordet, eks.: tænk* = tænk, tænkning, tænkningens osv.
Frasesøgning markeres med citationstegn ”Classroom management” basen
finder steder hvor ordene står i den præcise rækkefølge.
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Søgemetode 1:

Indtast Jeres søgeord i søgefeltet.
Det kan anbefales at indtaste et søgeord af gangen og så søge. Indtast næste søgeord og søg og så fremdeles.
Denne metode giver et godt overblik når I skal kombinere søgeordene med de boolske operatorer.
Det tilrådes også at benytte søgekoden ”Tx all text” som I finder i dropdown-menuen, da den så søger i alle
felter. E-bøgerne er ikke særlig godt beriget med subjects eller keyword termer.

I denne søgning er der søgt på to begreber
”Multiple intelligences” i feltet (Tx All Text) med citationstegn omkring for at markere, at ordene skal
forekomme i nævnte rækkefølge
“Classroom management” (Tx All Text)

Klik på ”Search history” / sørg for at søgefelterne er blanke / marker de t0 søgninger ved at sætte hak i den
lille firkant ud for søgeresultatet / klik på ”Search with AND” hvis du vil se resultater hvor begge begreber
forekommer.

Forfin evt. søgningen ved at benytte facetterne i venstre side
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Hvis der søges titler af en bestemt forfatter eller jagtes en bestemt bog kan det specificeres fra dropdown
menuen hvor der bl.a. kan søges på forfatternavn, bogtitler o.l.

Søgemetode 2:

Klik på ”eBooks” ikonet i øverste linje for at folde de grupper ud
som de 135.000 bøger er inddelt i.
Klik på den gruppe som I er interesseret i og kig evt. titlerne igennem.

Der kan også sorteres i undergrupperne v.hj.a facetterne i venstre side eller I kan bruge
søgefeltet øverst hvor der kan søges på emneord, forfatternavne m.m.
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Læs bogen:

Hvis bogen åbnes ved at klikke på pdf ikonet bladrer I i bogen ved hjælp af pilene.
Der kan også springes direkte ind i kapitlerne i venstre side.
Bestemte ord søges with at klikke på ”Search within” i øverste højre hjørne.
Bogen kan også gemmes i Jeres folder og efterfølgende hentes frem igen.
Det er muligt at lave noter i e-bøgerne som enten kan printes ud eller gemmes i e-bogen hvor noterne så vil
ligge næste gang I åbner titlen.

Download bogen:
Hvis I ønsker at downloade nogle af bøgerne skal I være logget ind og lånetiden er 7 dage hvorefter
filen holder op med fungere, men så kan bogen downloades igen.

God fornøjelse med e-bøgerne
Bibliotekerne ved UCSJ.
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